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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2012. JÚLIUS 31-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉR ŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2012. július 31-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 8 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, dr. Márai István képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt 
venni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Rácz György és Zólyomi Péter 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Rácz György 
és Zólyomi Péter  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendi pontok a meghívóban kiküldésre 
kerültek, kéri a napirendi javaslat elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirend: 

1./ II. Rákóczi Ferenc ÁMK megszűnése és jogutód  intézményei 
a.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat             
Programjának elfogadása      
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester                                           
Szakmai előadó: Gottlieb László igazgató 
b.) Pitypang Óvoda nevelési programjának elfogadása  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: Somogyiné Zeke Tünde  óvodavezető 
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c.) II. Rákóczi Ferenc  jogutód intézményeiben  a 2012-2013-as tanévre  
csoportlétszám meghatározása. 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gottlieb László igazgató 
d.) Az önkormányzat kötelezettség vállalása az új álláshelyekhez szükséges 
bérfedezethez 
Előadó:  Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: Milkovits Eszter  

2./ A II. Rákóczi Ferenc ÁMK igazgatójának beszámolója a 2011/2012-es tanévről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gottlieb László igazgató 

3./ TÁMOP 3.1.11-12/2 pályázat benyújtásához hozzájárulása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gottlieb László  igazgató 

4./  Az önkormányzat 2012.évi 2/2012 (II. 29) költségvetési rendelet módosításának 
elfogadása  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai  előadó: Milkovits Eszter  

5./ Támogatást megelőlegező hitel  az NYDOP-2009-5.1.1/B-09-2009-012 számú 
„Bölcsőde kialakítása Győrújbarát”  engedélyezése  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea  

6./ Adófizetési morál  elemzése a településen, az önkormányzati vagyoni helyzet 
áttekintése, a kintlévőségek értékelése  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: Szabó Kornélia  

7./ Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális 
Szolgáltatás Szakmai Program módosítása  
         Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
         Szakmai előadó: Weller Éva 
8./ Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának lemondásáról tájékoztatás 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
9./ Jegyzői kinevezés időpontjának módosítása  
          Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönti az ülésen megjelent dr. Egri Zsanett 
jegyzőt, aki július 16. óta dolgozik a hivatalban. 
 
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 
c) Beszámoló a szociális bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

 
Az előterjesztések anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja a napirendek előtti a./ b./ és c./ pontok tájékoztatóit. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ II. Rákóczi Ferenc ÁMK megszűnése és jogutód  intézményei 
 

a.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat             
Programjának elfogadása      
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester                                           
Szakmai előadó: Gottlieb László igazgató 
 

Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Rácz György képviselő: Hozzászólása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
(1.sz.melléklet) 
 
Gottlieb László igazgató: Nagyon rövid idő állt rendelkezésre az anyagok 
elkészítésére. A pedagógiai program és a nevelési program esetében a meglevő 
program került szétbontásra iskolai és óvodai programra. Az óvodai nevelési  
programnál úgy szerepel, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat látja el a feladatot, 
nevelési területen több helyen is foglalkozik vele a program. A szakértő személyét 
illetően elmondja, hogy úgy véli, hogy az a személy, aki az átszervezést is irányította, 
megfelelő személy a programok tekintetében is. A törvényeknek megfelelően történt 
meg az eljárás és a véleményezés is. A programokat december 31-ig ismét módosítani 
kell. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslat kiegészítését annyiban, hogy az új Pedagógiai Programot a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója 2012. október 31-ig nyújtsa 
be.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a módosító indítványt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a módosítással együtt a megküldött határozati 
javaslat elfogadását teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
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61/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. 
  Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat  
  Pedagógiai programját a mellékelt program és a hozzá kapcsolódó 
  dokumentumok alapján jóváhagyja azzal, hogy az új Pedagógiai 
  Programot a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai  
  Szakszolgálat igazgatója 2012. október 31-ig készítse el és nyújtsa be.  

  Felhívja az intézmény igazgatóját, hogy a dokumentum   
  nyilvánosságra hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

        Felelős: az intézmény igazgatója 
       Határidő: 2012.10.31. 
 

b.) Pitypang Óvoda nevelési programjának elfogadása  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: Somogyiné Zeke Tünde  óvodavezető 
 

Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Az óvodai létszámok a maximumon vannak, a 
csoportok létszáma 28 fő, aggályos, hogy az esetleg még beköltöző gyerekeket nem 
tudja az óvoda ellátni. Megfontolásra javasolja az intézmény bővítését. 
 
Rácz György képviselő: A gyermeklétszám ugyan magas, de óvodában ritkán fordul 
elő olyan, hogy valamennyi gyermek ott van a csoportban. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az intézmény folyamatos havi elszámolást 
vezet, mely szerint az átlagos kihasználtságuk 70% körüli. A bölcsőde beindítása javít 
a helyzeten, hiszen az év közben 3. életévüket betöltő gyermekek a bölcsődében 
maradhatnak, nem az óvodai létszámot növelik. 
 
Gottlieb László igazgató: 28 fő a maximálisan engedélyezhető létszám. Várhatóan 
pár év múlva már nem lesz ennyi gyermek. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javasolja az előterjesztés határozati javaslatát 
kiegészíteni azzal, hogy a Pitypang Óvoda új nevelési programját az óvodavezető 
2012. október 31-ig készítse el és nyújtsa be. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a módosító indítványt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a módosítással együtt a megküldött határozati 
javaslat elfogadását teszi fel szavazásra. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

62/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  Pitypang Óvoda Nevelési programját a mellékelt program és a hozzá 
  kapcsolódó dokumentumok alapján jóváhagyja azzal, hogy a  
  Pitypang Óvoda új Nevelési Programját az óvodavezető 2012. október 
  31-ig készítse el és nyújtsa be.  
  Felhívja az óvodavezetőt, hogy a dokumentum nyilvánosságra  
  hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

    Felelős: óvodavezető 
       Határidő: 2012.10.31. 
 

c.) II. Rákóczi Ferenc jogutód intézményiben a 2012-2013-as tanévre  
csoportlétszám meghatározása. 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gottlieb László igazgató 
 

Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Gottlieb László igazgató: A törvény a fenntartó hatáskörébe utalja a maximális 
osztály- illetve csoportlétszámtól való eltérést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  közoktatásról szóló 1993.  évi LXXIX. törvény 102.§-a és III.sz  
  melléklete alapján a II. Rákóczi Ferenc ÁMK-ban (és annak jogutód 
  intézményeiben, a  Pitypang Óvodában, illetve II. Rákóczi Ferenc 
  Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatban) a 2012/2013-as tanév 
  /nevelési év/ indításakor az alábbi maximális csoport/osztály létszám 
  túllépéseket  engedélyezi: 
 
  Pitypang Óvoda: 
 
  Hattyú csoport                28 fő 
  Nyuszi csoport                28 fő 
  Méhecske csoport          28 fő  
  Maci csoport                   28 fő 
  Süni csoport                   28 fő  
  Katica csoport                28 fő 
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  Mókus csoport                28 fő 
 
  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
 
  1.a    26 (számított) 
  1.b    27 (számított) 
  1.c    28 (számított) 
  2.b    28 (számított) 
  3.a    32 (számított) 
  3.b    32 (számított) 
  4.a    26 (számított) 
  4.b    26 (számított) 
 
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Pitypang Óvoda vezetője 
                II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai   
     Szakszolgálat igazgatója  
 

d.) Az önkormányzat kötelezettség vállalása az új álláshelyekhez szükséges 
bérfedezethez 
Előadó:  Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: Milkovits Eszter  

 
Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Rácz György képviselő: A testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság 
megvitatta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára 
azzal a kiegészítéssel, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat törekedjen a dologi kiadásainak csökkentésére, és az így elért 
megtakarítást a két fő felvételéből adódó bérnövekmény fedezetére fordítsa. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a Pénzügyi Bizottság fenti módosító indítványát 
teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadja a Pénzügyi Bizottság által tett módosító indítványt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását a fenti 
kiegészítéssel együtt. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
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64/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a most 
  elfogadott módosított költségvetésben jóváhagyja a szakfeladatok 
  közötti átcsoportosításokat.  
  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
  illetve Pitypang Óvoda tekintetében kötelezettséget vállal arra nézve, 
  hogy az új álláshelyekhez szükséges bérfedezetet – a   
  bérmegtakarításból és a tényleges bérek különbözetéből adódóan – 
  pótelőirányzat formájában az intézmények rendelkezésére bocsájtja. 
  Felhívja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai  
  Szakszolgálat igazgatóját, hogy törekedjen az intézmény dologi  
  kiadásainak csökkentésére, és az így elért megtakarítást a két fő  
  felvételéből adódó bérnövekmény fedezetére fordítsa. 
 
  Határidő: folyamatos 
  Felelős: jegyző, igazgató 
 

 
2./ A II. Rákóczi Ferenc ÁMK igazgatójának beszámolója a 2011/2012-es tanévről 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gottlieb László igazgató 
 

Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Gottlieb László igazgató: A teljességre törekedett a beszámoló elkészítésekor. 
Sikeresnek mondható tanévet követően széles körű beszámolót sikerült összeállítani. 
 
Rácz György képviselő: Hozzászólása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az 
előterjesztés szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

65/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  2011/2012-es tanévről /nevelési évről/ szóló beszámolót a mellékelt 
  szöveges beszámoló alapján elfogadja. 
 
3./ TÁMOP 3.1.11-12/2 pályázat benyújtásához hozzájárulása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gottlieb László  igazgató 
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Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: 100%-os támogatottságú a pályázat. Önrészt 
nem igényel, viszont szükséges testületi döntés a benyújtásához. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az 
előterjesztés szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

66/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  hozzájárul a  Társadalmi Megújulás Operatív Program   
  Óvodafejlesztés című pályázat (TÁMOP 3.1.11-12/2) benyújtásához. 
 
  Felelős: jegyző, óvodavezető 
  Határidő: azonnal 
 
4./  Az önkormányzat 2012.évi 2/2012 (II. 29) költségvetési rendelet módosítás 
elfogadása  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai  előadó: Milkovits Eszter  
 

Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Rácz György képviselő: A testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalta 
az előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az 
előterjesztés szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2012. (VIII.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 2/2012.(II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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5./ Támogatást megelőlegező hitel az NYDOP-2009-5.1.1/B-09-2009-012 számú 
„Bölcsőde kialakítása Győrújbarát” engedélyezése  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea  
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(V.11.) Ör. 43.§ (3) 
bekezdés b) pontja alapján név szerinti szavazást kell tartani hitel felvétele esetében. 
A (4) bekezdés szerint „A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell 
csatolni”. 
 
Fentiek alapján a napirend tárgyalásáról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 

67/2012.(VII.31.) Kt. határozat  

  1./ Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete        
  Támogatást megelőlegező hitel igénybevételét rendeli el. 

  A  hitel  célja  :  
  Támogatást megelőlegező hitel az  NYDOP-2009-5.1.1/B-09-2009-0012 
  számú „Bölcsőde kialakítása-Győrújbarát” c. projekt támogatási  
  összegének megelőlegezése. 

                      
      A  hitel  összege :    10.000.000- Ft 
         A  hitel  futamideje :   2012.  december 31.  
  Hitelfedezet :  Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget 
  vállal: 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi 
költségvetési bevételét, mindenkori helyi adóbevételének, 
továbbá a „Bölcsöde kialakítása-Győrújbarát” jogcímen elnyert 
NYDOP-2009-5.1.1/B-09-2009-0012 számú támogatás OTP Bank 
Nyrt-re történő engedményezését. 

  A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,  
  kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves   
  kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. 
  /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.  
 
  2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek,  hogy az 1./ pont szerinti 
  feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a   
  hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal  
  megkösse. 
  Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester  
  Határidő:  értelemszerűen 
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6./ Adófizetési morál  elemzése a településen, az önkormányzati vagyoni helyzet 
áttekintése, a kintlévőségek értékelése  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: Szabó Kornélia  
 

Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri beszámoló elfogadását az előterjesztés 
szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
  adófizetési morál  elemzése a településen, az önkormányzati vagyoni 
  helyzet áttekintése, a kintlévőségek értékelése c. beszámolót  
  elfogadja. 
 
7./ Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális 
Szolgáltatás Szakmai Program módosítása  
         Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
         Szakmai előadó: Weller Éva 
 
Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a Szociális Szolgáltatás Szakmai Program 
elfogadását a melléklet szerint. 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltatás Szakmai Program  
  módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
 
8./ Településfejlesztési Bizottság külsős tagjának lemondásáról tájékoztatás 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
 

Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Horváth Sándor lemondott a Település-
fejlesztési Bizottságban betöltött külsős bizottsági tagságáról, az ő személyét pótolni 
szükséges. 
 
Rácz György képviselő: Le kíván mondani a Település-fejlesztési Bizottságban 
betöltött tagságáról. Javasolja az Önkormányzat SZMSZ-ének aszerinti módosítását, 
hogy a Település-fejlesztési Bizottság tagjainak száma 3 fő képviselő + 2 fő külsős 
bizottsági tagra módosuljon.  
 
Juhászné Árpási Irma képviselő: Felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő az SZMSZ 
módosítását a képviselők által indítványozottak szerint. 
 
9./ Jegyzői kinevezés időpontjának módosítása  
          Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga megküldésre került a települési képviselők részére a meghívóval 
együtt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a határozati javaslat elfogadását az 
előterjesztés szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

70/2012.(VII.31.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
  április 24-én a 40/2012.(IV.24.) Kt. határozatát az alábbiak szerint 
  módosítja: 
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  Polgármesteri Hivatal jegyzői álláshelyére dr. Egri Zsanettet választja 
  2012. július 16. napjától határozatlan időre 6 hónapos próbaidő  
  mellett. 
 
  Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester  
  Határidő:  értelemszerűen 
 
Napirendek utáni felszólalások: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
Csobolyó Néptáncegyüttes és az Önkormányzat Neulingenbe meghívást kapott, ahol 
a néptánccsoportok mintegy 10.000 néző előtt szerepeltek olyan sikerrel, hogy a jövő 
évre is meghívást kaptak a településen megrendezésre kerülő fesztiválra. 
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Gratulál Zólyomi Péter képviselőnek és társainak, akik kijutottak a madridi 
Sárkányhajó Fesztiválra. 
 
Tájékoztatja a testület tagjait a Czinka Panna Egyesület megkereséséről, akik 
pályázatot nyertek 8 település rendezvényein való programok szervezésére. 
Együttműködési megállapodás alapján az idei évben Győrújbarátra a 
Gurulófesztiválra hoznak programokat, amelyet eddig a Komlóhát utca lakói és a 
Falubarát Egyesület tagjai szerveztek, most már belépett az Önkormányzat és az 
Egyesület is a szervezők közé. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 
Svájci-Magyar pályázat projektnyitó rendezvényére augusztus 22-én 14.00 órakor 
kerül sor, minden képviselő jelenlétére számít.  
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Képviselői keretéből 30.000 Ft-ot ajánl fel a Holtmarosi 
Tulipán Gyermekotthon részére élelmiszer vásárlásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 15.00-kor bezárja. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző 
 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Zólyomi Péter 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


